
 

Инструкция за настройка на TRX XM видеорекордер 
  
1. Монтаж на твърд диск в устройството 

 
Преди да стартирате устройството е необходимо да инсталирате твърд диск 
(HDD) в него. В случай, че използвате устройството без твърд диск, няма да 
можете да правите записи от камерите.  
 
Максимално поддържан капацитет на твърд диск HDD - 8TB  
     1.1 Развийте четирите винта на дъното на рекордера. 
     1.2 Поставете HDD в рекордера като го фиксирате с компект крепежни 
елементи ( четири винта) към корпуса на видеорекордера. Включете 
изведените сигнален и захранващ кабели от платката на рекордера към 
HDD.  
     1.3 Поставете капака на рекордера отново и го фиксирайте към 
корпуса с четирите винта. 
 
* В зависимост от закупеното от Вас устройство поддържаните HDD могат да 
бъдат 1,2,4 или повече броя HDD. 
 
2. Включване на устройството към електрическата мрежа 
 
     2.1 Включете захранващия адаптер 12V DC включен в комплекта на 
устройството в  електрическата мрежа. 
 
     2.2 Изключване на устройството. Има две възможности за изключване на 
устройството: 
         2.2.1 От графичния интерфейс на устройството избирате с десен 
бутон Logout / Изключване. 
         2.2.2 Изключете захранващия адаптер от електрическата мрежа. 
 
*След внезапно спиране на захранването ( спиране на тока, проблем или 
изключване на адаптера), системата възонобновява нормална работа 
автоматично след като отново бъде възстановено захранването. 
 
 
 
 



  

 

 

3. Отдалечено наблюдение и администрация 
 
        3.1 Устройството може да бъде контролирано локално и / или 
отдалечено от смартфон ( Android / iOS) или компютър (Windows / Mac) 

 
Операционна с-ма Приложение Сваляне  

 

Android, iOS 

 

XMEye Pro 

 

 

 

 

Android iOS 

 
 

Windows, Mac 

 
 

General CMS / 
VMS 

Инсталационен файл на 
софтуера може да бъде 
свален от: 
https://www.kassabasystems
.com/blog/software/svalete-
softuer-za-kompyutar-za-trx-
xm-ustroystva  

 

4. Кратко ръководство за настройка 
 
След като включите устройството, краткото ръководство за настройка ще 
стартира. 
* Препоръчително е да конфигурирате системата и камерите преди бъдат 
монтирани и позиционирани на местата където ще работят постоянно. 
 
        4.1 При първоначално вписване в системата е необходимо да създадете 
парола за достъп до устройството. Имате възможност за създаване и на таен 
въпрос и отговор за възстановяване на забравена парола. 
        4.2 Конфигурирайте час и дата. 
        4.3 Включете мрежов кабел към рекордера. Можете да тествате 
мрежовата свързаност на рекордера с интернет. 
 
* За сигурността на Вашата система задължително се препоръчва 
създаването на парола



 

  

 
   4.4 Тест на мрежови настройки 
 

Системата автоматично ще стартира проверка на мрежовите настройки. В 
случай на грешка, изберете бутон NETWORK и премахнете отметката DHCP за да 
въведете настройките на мрежата ръчно. 

 



  

 

 

5. Добавяне и бързо конфигуриране на IP камери за 
видеонаблюдение в NVR 
 
       5.1 Екран за бързо добавяне на IP камери 
          5.1.1  Изберете комуникационния протокол между NVR и IP камерите. 
Възжможни опции: NETIP (за продукти на XM TRX), ONVIF ( Hikvision, Dahua, 
Longse, TVT и други). 
          5.1.2 Търсене / Search. Натиснете клавиша за търсене, за да търсите 
камери за видеонаблюдение, свързани към същия рутер (същата мрежа) 
като NVR. 
          5.1.3 Добавете / Add. От списъка с показани камери за наблюдение, 
маркирайте тези които желаете да добавите и щракнете върху Добавяне, за 
да ги добавите към системата. 
          5.1.4 Мрежа / Network. Конфигуриране на мрежови параметри на IP 
камерите (IP адрес, шлюз и др.) 
          5.1.5 Групова промяна на IP адресите / IP Bulk Modify. Бърза смяна на IP 
адресите на няколко камери за наблюдение. 
          5.1.6 Бърз набор / Quick set. Бързо добавяне и конфигуриране на 
камери за наблюдение. 
 
       5.2 Интерфейс за управление на канали. 
          5.2.1 Изтрий / Delete. Изтрийте камерата за наблюдение от избрания 
канал. Щракнете върху Прилагане, за да изпълните. 
          5.2.2 Изчистете / Clear. Изтрийте информацията за избрания канал. 
Щракнете върху Прилагане, за да изпълните. 
          5.2.3 Кодиране / Encode. Той показва техническите параметри на 
свързаните камери за наблюдение (резолюция, кадрова честота, видео 
компресия, качество и др.). 
          5.2.4 Редактирайте устройства / Edit devices. Промяна на IP и порт за 
избрания канал. 
          5.2.5 Групово надграждане / Bulk upgrade. Актуализация на фърмуера 
за избрани камери за наблюдение. 
          5.2.6 Откриване на мрежа / Network detect. Тестване и диагностика на 
мрежови и облачни сървъри. 
          5.2.7 Име на канала / Channel title . Преименувайте камерите за 
наблюдение. 
          5.2.8 NVR мрежа / NVR network. Конфигуриране на мрежови 
параметри на DVR. 
          5.2.9 Деактивиране на адаптивна настройка / Close adaptive. 
Деактивира функцията за IP адаптация за избраните камери за наблюдение.



 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 



  

 

 

 

 

 
 
 

6. Меню 
 

В основния интерфейс за 
предварителен преглед щракнете 
с десния бутон на мишката за 
достъп до менюто. 

 

 

 
6.1 Главно меню / Main menu 

Възможни опции: Възпроизвеждане на записи / playback, Настройка на 
записи / record conf,Мрежови настройки / network, Настройка за час и 
дата/ date time, XVI настройки / XVI settings 

 



 

6.1.1 Възпроизвеждане на записи / Playback 
 
Системата ви предлага множество филтри и опции за идентифициране на 
желания запис. Можете да търсите по номер на канал, дата и интервал от 
време или по тип файл. 

 
6.1.2 Настройки на записи / Record Conf. 
 
Интерфейсът позволява следните настройки: продължителност на записващ 
файл, режим на запис (планиран или ръчен), период (ден и интервал от 
време) и тип на запис (нормален запис, детекция на движение и аларма). 

 



  

 

 

6.1.3 Мрежови настройки / Network 

Задайте ръчно мрежовите параметри (IP адрес, шлюз, DNS, порт и др.) или 
маркирайте опцията DHCP за автоматично извличане на параметрите 
директно от рутера. 

*Забележка: За да влязат в сила настройките, рестартирайте   

 
6.1.4 Настройки за час и дата / Date time 

Задайте часовата зона, датата, часа и формата на показване. 
 



 
 

6.1.5 XVI настройки / XVI settings 

Настройки на изображението (яркост, контраст, наситеност и т.н.), 
настройки на звука 

 
6.2 Системни настройки / System 

Възможни опции: Основни настройки / General, Кодиране / Encode, Архивиране 
/ Backup, Дисплей / Display, Профил / Account, RS232, Настройки на PTZ / PTZ 
Config, Цифрови канали /  Digital. 

 



  

 

 

6.2.1 Основни настройки / General 
 
Интерфейсът позволява следните настройки: настройка на езика на 
показване на менюто, поведение при пълен твърд диск (презаписване или 
спиране на записа), продължителност на сесия на вписан потребитлски 
профил и активиране/деактивиране на ръководството за бърза 
конфигурация при стартиране на системата. 

 
6.2.2 Кодиране / Encode 

Показва техническите параметри на свързаните камери за 
наблюдение (резолюция, кадрова честота, видео компресия, 
качество и др.). 



 

6.2.3 Архивиран / Backup 
 
USB паметта или външният твърд диск трябва да бъдат инсталирани в DVR преди 
стартиране на резервното копие. Натиснете бутона Откриване, за да 
идентифицирате устройството за съхранение, след това бутона Архивиране, за да 
изпълните архивното копие. 
 

 

 

 

6.2.4 Дисплей / Display 
 
В режим на локален предварителен преглед може да се покаже следното: време, име на 
канал, състояние на запис, състояние на аларма, прозрачност и резолюция на дисплея. 
*Забележка: Преди да промените разделителната способност, уверете се, че вашият 
монитор поддържа тази разделителна способност. Ако разделителната способност, 
зададена в менюто на DVR, е по-висока от разделителната способност на вашия монитор, 
нищо няма да се появи на монитора и повече няма да имате достъп до менюто. Ако все 
пак това се случи, свържете DVR към монитор с по-висока резолюция, влезте в менюто и 
променете резолюцията. 
 

 

6.2.5. Профил / Регистър /Account 
 



  

 

 

Интерфейсът позволява управление на потребителите, които имат достъп до системата, 
добавяне на потребители, промяна на потребителски права, промяна на паролата, 
създаване на потребителски групи и задаване на ниво на сигурност на акаунта чрез 
записване на отговори на определени предварително зададени въпроси. В случай на 
промяна на паролата, кодът за потвърждение може да бъде изпратен в мобилното 
приложение или на зададения имейл адрес. За да повишите нивото на сигурност, можете 
да зададете модел (графичен модел – фигура) за достъп до системата. 
 



 
 

6.2.6 Цифрови канали / Digital 
 
Опции: Цифрови канали, Digital channels, Статус на канали / Channel status, 
Работен режим на канал / Channel Type. 

 
6.2.6.1 Цифрови канали / Digital channels 
 
Добавяне на IPкамера за видеонаблюдение към определен канал. 
Щракнете върху бутона Добавяне, след това върху Търсене, за да намерите 
всички IP камери, свързани към същата мрежа (същия рутер) като NVR. 



  

 

 

6.2.6.2 Статус на канали / Channel status 
 
Показва статуса (свързан, несвързан или неконфигуриран) за всичките 
канали. 

 
6.2.6.3 Работен режим на канал / Channel type 
 
Показва максималния брой камери за видеонаблюдение и разделителната 
им способност, които могат да бъдат свързани към системата. 
Например:  
Аналогов режим / Local: 8 x 4K-N 
Хибриден / Hybrid: 8 x 4K-N analog + 4 x 5M IP 
 IIP цифров / IP: 16 x 1080P или 8 x 5M 



 

6.3 Alarm 
 
Възможни опции: Интелигентно предупреждаване / Intelligent Alert, Разпознаване на 
лице / Face detection, Аномалия / Abnormality, Традиционна аларма / Traditional 
alarm, Засичане на човешки образ / Human detect. 

 
6.3.1 Интелигентно предупреждаване / Intelligent Alert 
 

 
Задаване на действието на системата при засичане на движение: 
регистрация и/или известяване в приложението. Ниво на чувствителност на 
движение и зона на действие. 

 



  

 

 

 
6.3.2 Аномалия / Abnormality 
 
Задайте поведението на системата в случай на: грешка в устройството за съхранение, 
липса на място на устройството за съхранение, липса на интернет връзка или IP конфликт. 
В такива ситуации можете да зададете изпращане на известие в приложението или 
имейл. 

 
6.3.3 Традиционна аларма / Traditional alarm 
 
Задавате действието на системата в случай на липса на изображение или 
видео сигнал. В такива ситуации можете да настроите системата да изпрати 
известие в приложението или имейл, да започнете запис, да правите 
заснемания на изображения или да запазите записа на алармата на FTP 
сървър. 



 

6.3.4 Разпознаване на лица / Face detection 
 
Системата ще изпрати алармено известие по имейл или в мобилното приложение 
всеки път, когато идентифицира човешко лице. 

 

6.4 Разширени настройки / Advanced 

Възможни опции: Информация за HDD / HDD info, Обновяване на 
системата / Upgrade, Автоматична поддръжка / AutoMaintain, 
Възстановяване на фабрични настройки / Restore (Reset),Внос и износ на 
конфигурационен файл Import/Export,  Digital,Регистър на дейности и 
събития /  LOG, Информация за потоците / BPS, Версия / Version. 



  

 

 

6.4.1 Информация за твърд диск / HDD info 
 

Задайте режима на работа на твърдия диск (само четене или четене/запис). 
*Забележка: за да можете да записвате записи на твърдия диск, той трябва да 

е настроен на режим четене/запис. 

 
6.4.2 Настройка на изхода / Output adjust 
 
 Визуализация на настройките на екрана. 



 

6.4.3 Автоматична поддръжка / AutoMaintain 
 
Задайте рестартиране на системата в определен ден и час или задайте 
автоматично изтриване на файлове, по-стари от определен период. 

 

 
6.4.4 Възстановяване на фабрични настройки / Restore 

 
Можете да изберете до какво ниво да се възстановят фабричните  
настройки. 

 
6.4.5 Обновяване на системата / Upgrade 

Поставете USB памет в DVR, която трябва да съдържа файла за актуализация 
в главната (главната) папка. Изберете устройството за съхранение и файла 
от менюто на DVR и щракнете върху бутона Upgrade.



  

 

 

 
 

6.4.6 Внос и износ на конфигурационен файл / Import/Export 

Внос или износ на конфигурационен или файл с регистър на дейностите и 
събития върху USB флаш памет. 

 

6.4.7 Регистър на дейности и събития / Log 
 
Показва историята на извършените в системата потребителски и системни действия. 

 



 

 
 
 

6.4.8 Версия на системата / Version 
 
Показва полезна информация за версията фърмуера и QR код със 
системния сериен номер (полезен за добавянето й към мобилното 
приложение) и QR код за изтегляне на мобилното приложение. 

 
 

 



  

 

 

7. Други опции от менюто 
 

Щракнете с десния бутон върху 
екрана, за да покажете 
допълнителни опции или преки 
пътища за определени опции от 
менюто: 
Помощник при стартиране / Startup 
wizard, Бърза настройка на IP 
камери / Quick,Режим на запис / 
Record, IP камера параметри / IPC 
param, Управление на PTZ / PTZ 
Control, XVI контрол / XVI control, 
Алармена светлина / Alarm Light 
, Разпознаване на лице / Face 
detection, XVI&AHD настройка на 
каналите, Бързо упралвние на PTZ / 
HighSpeed PTZ, Цветови настройки / 
Color Settings, Настройки на изхода 
/  Output adjust, Тест на мрежови 
настройки / NetDetect, Излизане 
ил изключване /  Logout, Разделяне 
на екрана 1-4-12 / Preview modes 1-4-
12 

 
 
7.1 Тест на мрежови настройки / Net Detect 

   7.1.1 Сканиране на локална мрежа. Наблюдение и 
диагностика на връзката на IP камера. 

 



 

 
 
 
 7.1.2  Дистанционно откриване на мрежа. Мониторинг, диагностика и 
конфигурация на облачна мрежа и сървър  

 



  

 

 

       7.1.3 Сканиране на мрежов трафик. Мониторинг на трафика 
на данни, извършван от DVR в мрежата. 
 

 
8. Излизане или изключване / Logout 
 

Излизане, изключване или рестартиране на системата. 
 

 
 
 
 
 
 
  

 



 

 
Още инструкции за настройка на устройство TRX XM: 
 

1. Подробна инструкция как да добавите устройство в мобилно 
приложение XMEye 

 
2. Как да добавите устройство към VMS софтуер за наблюдение на 

компютър  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


